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       Denomina-se Imperialismo a fase 

em que o sistema capitalista torna-se 

industrialmente mais tecnológico, 

utilizando-se de métodos mais 

agressivos na busca de mercados. 

          

      Nessa fase o capitalismo adquire 

uma abrangência mundial e passa a 

ser conduzido e manipulado por 

empresas multinacionais e por 

grandes bancos.  

 
Imagem:Imperialisme budaya/Public domain 

Imperialismo 

As causas que levaram à deflagração das duas 

grandes guerras mundiais 

                     

 
       O contexto histórico da primeira 

guerra mundial é a revolução industrial, 

onde varias potências industrializadas 

estavam em busca de matéria prima e 

expansão territorial, caracterizando 

assim o neocolonialismo. 

        

       Com isso podemos afirmar que um 

dos motivos que levaram à primeira 

guerra mundial foi uma concorrência 

econômica entre potências 

industrializadas. 

Neocolonialismo 

Imagem: DrRandomFactor /CC BY-SA 3.0 

As causas que levaram à deflagração das duas grandes guerras 

mundiais 



23/02/2017 

3 

No neocolonialismo do século XIX ao século XX, potências como 

França, Alemanha e  Inglaterra concorriam por colônias.  Essa disputa 

acabou levando a um conflito bélico.  

Imagem: Conseil Régional de Basse-Normandie / National Archives USA / Domínio Público. 

As causas que levaram à deflagração das duas grandes 

guerras mundiais 

 

    Com o aumento tecnológico 

dos armamentos, a indústria 

Bélica precisava vender sua 

tecnologia.      

 

     A corrida armamentista 

implicava também  em uma 

estratégia de dominação, em que 

as alianças regionais e a 

instalação de bases militares eram 

de extrema importância. 

Imagem: Ronny Jaques/Domínio público 
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Tríplice Entente: Grã-Bretanha, 

França, União Soviética (URSS) e 

Estados Unidos (a partir de 1917).  

Política de alianças 

Tríplice Aliança: Alemanha, 

Império Austro-Húngaro e Itália.  

As causas que levaram à deflagração das duas 
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Tríplice Aliança  Tríplice Entente  Tríplice Entente  

Ensino fundamental 9º ano. As causas que levaram à 

deflagração das duas grandes guerras mundiais 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/Map_Europe_alliances_1914-la.svg


23/02/2017 

5 

      O assassinato de 

Sarajevo foi o nome dado ao 

incidente que, em 28 de 

junho de 1914, vitimou 

o arquiduque Francisco 

Fernando, herdeiro 

do Império Austro-Húngaro, e 

sua esposa, a duquesa Sofia 

de Hohenberg, em Sarajevo, 

capital da Bósnia. 

Imagem: Achille Beltrame /Dominio público 

O  incidente em Sarajevo: 
O assassinato do Arquiduque Francisco Ferdinando e sua 

esposa Sofia 

Ensino fundamental 9º ano. As causas que levaram à 

deflagração das duas grandes guerras mundiais 

       O atentado foi executado 

por Gavrilo Princip, membro da 

facção terrorista denominada Mão 

Negra - organização que tinha como 

objetivo o rompimento das províncias 

eslavas do sul com a Áustria-Hungria 

e a criação da Grande Sérvia, e que 

teria contado com o apoio de 

militares sérvios.  

        A motivação política para o 

assassinato era compatível com a 

ideologia do movimento que, mais 

tarde, ficaria conhecido como 

a Jovem Bósnia. Imagem: Desconhecido/Public domain 

As causas que levaram à deflagração das duas 

grandes guerras mundiais 
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      A morte do arquiduque 

Francisco Ferdinando foi a  

“ultima gota d´água” para o 

conflito.  

     Os países estavam armados e 

preparados, as potências 

reuniram-se em blocos. Em 28 de 

julho de 1914 começava a 

primeira guerra mundial. 
 

A Primeira Guerra Mundial 
 

Imagem: Metralhadora Vickers em ação e servidores, 21 de 

setembro de 1917/ Ernest Brooks/ Public Domain A guerra terminou no dia 11 de novembro de 1918, 

com a assinatura do tratado de Versalhes. 

As causas que levaram à deflagração das duas 

grandes guerras mundiais 

Principais causas que levaram à deflagração da 

segunda guerra mundial: 

 

A ascensão do 

Nazifascismo  
 

 

 

A crise de 

1929  

    
 

A insatisfação com o 

tratado de Versalhes 
 

As causas que levaram à deflagração das duas 

grandes guerras mundiais 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/Vickers_IWW.jpg
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  O Tratado de Versalhes foi um 

tratado de paz assinado pelas 

potências européias, que encerrou 

oficialmente a Primeira Guerra 

Mundial.  

O principal ponto do tratado 

determinava que a 

Alemanha aceitasse todas as 

responsabilidades por causar 

a guerra e que fizesse reparações 

às nações da Tríplice Entente. 

Imagem: Villains Wiki/CC-BY-SA 

 

 

A insatisfação com o 

tratado de Versalhes 
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      A Crise de 1929, que ficou 

popularmente conhecida como a Grande 

depressão.  Foi uma grande crise econômica 

que aconteceu com a quebra da bolsa de Nova 

York e repercutiu na economia de vários países 

do mundo. 

 

As principais consequências da Crise de 1929 

foram: 

       O desemprego em massa. 

       A falência de várias empresas. 

       A pobreza, que assolou grande parte da 

população americana.  

  

A crise de 1929 
 

Imagem:Freelancer Journalist /[CC0] 
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Imagem: O. Ang / Creative Commons Attribution-Share 

Alike 3.0 Germany 

 

       

       Com a crise mundial do capitalismo, e a 

retirada dos financiamentos dos EUA, a 

Alemanha, foi drasticamente atingida pela 

crise. Em 1932, contavam-se mais de 6 

milhões de desempregados. 

       Para os desempregados, marginalizados, 

a classe média falida, escalões militares e a 

alta burguesia, o nazismo se apresentou como 

a solução.  

       O Partido Nazista ganhou as eleições 

presidenciais de 1933, em 1934 o presidente 

Hindembreg morreu e Hitler, até então 

chanceler, assume o título de Führer. 

A crise de 1929 e o Nazismo 
 

As causas que levaram à deflagração das duas 

grandes guerras mundiais 

    A 

 

        A Alemanha liderada por Hitler 

pretendia impor uma nova ordem 

na Europa disseminando a 

ideologia nazista, a imposição da 

superioridade alemã e exclusão 

total de minorias, como negros e 

judeus.  

       

      A Itália e o Japão estavam 

interessados em seus próprios 

propósitos de expansão territorial. 

   
Imagem: Ras67/Domínio público 

As causas que levaram à deflagração das duas 

grandes guerras mundiais 
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      O Nazismo baseia-se na doutrina do 

nacional-socialismo, arquitetada 

por Adolf Hitler (1889-1945), que orienta 

o programa do Partido Nacional-

Socialista dos Trabalhadores Alemães. 

       

      A ideologia nazista defende 

o racismo e a superioridade da raça 

ariana, nega democracia liberal e a 

revolução socialista e apóia o 

totalitarismo. 

Nazismo 

Imagem:William Orpen/Domínio público 

 

As causas que levaram à deflagração das duas 

grandes guerras mundiais 

      

 
    O Fascismo é um regime político 

autoritário que surgiu na Europa no 

período entre guerras (1919-1939), 

implantado pelo italiano Benito 

Mussolini.  

       

      Suas principais características 

são o totalitarismo, que subordina 

os interesses do indivíduo ao 

Estado e o nacionalismo, que tem a 

nação como forma suprema de 

desenvolvimento. 

Fascismo 

Imagem: F l a n k e r /Public domain 

As causas que levaram à deflagração das duas 
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       Alguns dos fatores que promoveram 

a ascensão destes dois regimes tanto na 

Alemanha e na Itália foram: 
 

       Os problemas econômicos ocorridos nestes 

locais após a Guerra; 

      

        A rejeição às ideias opostas, de movimentos 

como o comunismo e o anarquismo; 

 

        A influência de pessoas da alta sociedade, 

que se beneficiavam financeiramente com tais 

regimes; 

Imagem: DIREKTOR/CC BY-SA 3.0  

A ascensão do Nazifascismo   
 

As causas que levaram à deflagração das duas 

grandes guerras mundiais 

 
       

       A partir do ano de 1930, o desejo 

de expansão territorial de algumas 

potências começa a abalar o equilíbrio 

entre as nações. 

 

      Entre 1931 e 1938, o que se vê é 

uma série de invasões a diferentes 

países africanos por potências 

mundiais como Japão, Itália, 

Alemanha.  
 

 

A expansão territorial 
 

Imagem: Chetwyn /Public domain 
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      O início da Segunda 

Guerra aconteceu em 1939, por conta da 

invasão do exército alemão na Polônia. 

Neste instante, a França e a Inglaterra se 

uniram e declararam guerra à Alemanha.  

         

      A Guerra trouxe muitas 

consequências trágicas, entre elas, pode-

se citar: destruição de fábricas, a 

diminuição da produção industrial e 

agrícola e a morte de 55 milhões de 

pessoas.  

 

 
Setembro de 1939:  

Começa a Segunda Guerra Mundial 

 
 

Imagem:Anatoliy Garanin / CC-BY-SA 3.0 

Ensino fundamental 9º ano. As causas que levaram à 

deflagração das duas grandes guerras mundiais 

Quando lembramos da segunda guerra mundial, uma das imagens 

que vem nossa mente é o cenário de destruição causado pela 

bomba atômica.   

Imagem: FEMA News Photo / Public Domain 

As causas que levaram à deflagração das duas 

grandes guerras mundiais 



23/02/2017 

12 

 As bombas Atômicas foram enviadas em agosto de 1945 pelos 

Estados Unidos sobre Hiroshima e Nagasaki, duas cidades do 

Japão, para forçar a rendição japonesa. O resultado desse 

ataque totalizou mais de 300 mil mortos. 

Imagem:USAAF/ Public domain 

Ensino fundamental 9º ano. As causas que levaram à 

deflagração das duas grandes guerras mundiais 

 

 

 

→  Mais de 45 milhões de mortos . 

→ Criação da ONU, visando 

assegurar a paz mundial. 

→ Os EUA saem fortalecidos da 

guerra, credores de diversos países, 

sem ter sofrido baixas em seu 

território. 

→ URSS sai destruída 

materialmente do conflito, mas 

fortalecida militarmente e 

politicamente. 
Imagem: United Kingdom Armed Forces; Imperial War Museum 

id# BU 4260 / Crown Copyright / Domínio público 

 

 
As consequências da Segunda Guerra Mundial: 

 

 
 

Ensino fundamental 9º ano. As causas que levaram à 

deflagração das duas grandes guerras mundiais 



23/02/2017 

13 

Referências 

 

 

 

 

 

Sites pesquisados: 

Causas da ascensão da 1º guerra mundial:   

  

http://www.sohistoria.com.br/ef2/primeiraguerra/ 

http://www.infoescola.com/historia/causas-da-primeira-guerra-mundial/  

  

Causas da ascensão da 2º guerra mundial: 

http://www.infoescola.com/historia/segunda-guerra-mundial/  

http://www.sohistoria.com.br/ef2/segundaguerra/  

As causas que levaram à deflagração das duas 

grandes guerras mundiais 

JUARÉS, Jean. As causas da Primeira Guerra Mundial. – Lisboa: 

Estampa, 1974. 

HOBSBAWN, Eric J. A era dos impérios, 1875-1914. Tradução de Sieni 

Maria Campos e Yolanda Steidel de Toledo. 17ª edição. Rio de Janeiro: 

Paz e Terra, 2014. 

Slide  Autoria/Licença Link Da Fonte  Data  

03 Imagem:Imperialisme budaya/Public domain 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AEnglish_imperialism_oct

opus.jpg 

 

06/08/2015 

 

04 Imagem: DrRandomFactor /CC BY-SA 3.0 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AFlag_map_of_Colonial_

Africa_(1913).png 

06/08/2015 

 

05 Imagem: Conseil Régional de Basse-Normandie / 

National Archives USA / Domínio Público. 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:B1_bis_tank_260_Ourangan_

Guise_1940.jpg  

13/07/2015 

06 Imagem: Ronny Jaques/Domínio público 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstria_b%C3%A9lica#/media/

File:MunitionsWorkersToronto.jpg 

 

13/07/2015 

 

07 Imagem (a):Unknown - Japanska 

Wikipedia/Public domain 

Imagem (b): NuclearVacuum/CC-BY-SA 

 

(a) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1938_Naka_yoshi_sa

ngoku.jpg 

(b) http://althistory.wikia.com/wiki/File:Triple_Entente_Soldiers_a

nd_Flags.png 

13/07/2015 

 

08 Imagem: Mapa da aliança militar da Europa no 

1914/ historicair/  Creative Commons Attribution-

Share Alike 2.5 Generic 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Fele:Map_Europe_allienos-

1914_en.sug  

 

13/07/2015 

 

09 Imagem: Achille Beltrame /Dominio público 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ADC-1914-27-d-Sarajevo-

cropped.jpg 

13/07/2015 

 

10 Imagem:Desconhecido/Public domain 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AGavrilo_Princip_cropped.jp

g 

 

13/07/2015 

As causas que levaram à deflagração das duas 

grandes guerras mundiais 

http://www.sohistoria.com.br/ef2/primeiraguerra/
http://www.infoescola.com/historia/causas-da-primeira-guerra-mundial/
http://www.infoescola.com/historia/causas-da-primeira-guerra-mundial/
http://www.infoescola.com/historia/causas-da-primeira-guerra-mundial/
http://www.infoescola.com/historia/causas-da-primeira-guerra-mundial/
http://www.infoescola.com/historia/causas-da-primeira-guerra-mundial/
http://www.infoescola.com/historia/causas-da-primeira-guerra-mundial/
http://www.infoescola.com/historia/causas-da-primeira-guerra-mundial/
http://www.infoescola.com/historia/causas-da-primeira-guerra-mundial/
http://www.infoescola.com/historia/causas-da-primeira-guerra-mundial/
http://www.infoescola.com/historia/segunda-guerra-mundial/
http://www.infoescola.com/historia/segunda-guerra-mundial/
http://www.infoescola.com/historia/segunda-guerra-mundial/
http://www.infoescola.com/historia/segunda-guerra-mundial/
http://www.infoescola.com/historia/segunda-guerra-mundial/
http://www.sohistoria.com.br/ef2/segundaguerra/


23/02/2017 

14 

Slide  Autoria/Licença Link Da Fonte Data  

11 Imagem: Metralhadora Vickers em ação e 

servidores, 21 de setembro de 1917/ Ernest 

Brooks/ Public Domain 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vickers_IWW.jpg 14/07/2015 

 

13 Imagem: Villains Wiki/CC-BY-SA https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AWilliam_Orpen_-

_The_Signing_of_Peace_in_the_Hall_of_Mirrors%2C_Versailles.jpg 

 

14/07/2015 

 

14 Imagem:Freelancer Journalist /[CC0] 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ADepression-stock-market-

crash-1929.jpg 

 

14/07/2015 

 

15 O. Ang / Creative Commons Attribution-Share 

Alike 3.0 Germany 

http://commons.wikimedia.org/wike/file:Bundesarchiv_Bild_183-

S33882,-Hitler.jpg  

16/07/2015 

16 Imagem: Ras67/Domínio público 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Guerre_14-18-Humour-

L%27ingordo,_trop_dur-1915.JPG 

 

14/07/2015 

17 Imagem:William Orpen/Domínio público 

 

 

http://villains.wikia.com/wiki/Category:Nazism 

 

14/07/2015 

18 Imagem:F l a n k e r /Public domain 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AWar_flag_of_the_Italian_S

ocial_Republic.svg 

 

14/07/2015 

 

19 Imagem: DIREKTOR/CC BY-SA 3.0  

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_146-1969-

065-24,_M%C3%BCnchener_Abkommen,_Ankunft_Mussolini.jpg 

 

14/07/2015 

 

Ensino fundamental 9º ano. As causas que levaram à 

deflagração das duas grandes guerras mundiais 

Slide  Autoria/Licença Link Da Fonte  Data 

20 Imagem: Chetwyn /Public domain https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AThe_British_Army_in_North_Afric

a_1942_E12817.jpg 

 

16/07/2015 

21 Imagem:Anatoliy Garanin / CC-BY-SA 3.0 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ARIAN_archive_668428_Brigade_

commissar_Veselov_trains_soldiers.jpg 

 

19/07/2015 

 

22 Imagem: FEMA News Photo / Public Domain 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:FEMA_-_2720_-

_photograph_by_FEMA_News_photo.jpg 

 

19/07/2015 

23 Imagem:USAAF/ Public domain https://en.wikipedia.org/wiki/Air_raids_on_Japan#/media/File:Incendaries-

b29.jpg 

 

19/07/2015 

34 Imagem: United Kingdom Armed Forces; 

Imperial War Museum id# BU 4260 / Crown 

Copyright / Domínio público 

 

http://.wikipedia.org/wiki/file:Mass_Grave_3_at_Bergen-

Belsen_concentration_camp.jpg  

20/07/2015 

Ensino fundamental 9º ano. As causas que levaram à 

deflagração das duas grandes guerras mundiais 


